
 (ب)     فصل سىمنهم امتحان اپهی ی بسمو تعالی                                                                                                                                                                         :                                                      انم و انم خانىادگی

 ردستی یا انردستی ره عبارت ا تعیین کنید. 1
 غ         ص                                                      می گىییم. خىاستو ی مسئلو ، حکمهب الف( 
 غ         ص                              .         یکدیگر را نصف می کنندقطراه  لىزیرد ره ب( 
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 زگینو ی ردست را مشخض کنید. 2
 رد ره مثلث ، اندازه ی ره زاوهی ی .............. ، ربارب است با مجمىع دو زاوهی ی ..................الف( 

A)  خارجی مجاور –داخلی    
B)  داخلی مجاور –خارجی                       
C)  خارجی غیر مجاور –داخلی                      

D)  داخلی غیرمجاور –خارجی  
 

 ارگ رد یک مثلث دو زاوهی انربارب باشند ، ضلع روربو هب زاوهی ی .......... ، ............ است از ضلع روربو هب زاوهی ی کىچکتر.ب( 
A)  زبرگتر -کىچکتر                                B)  زبرگتر -زبرگتر                                 C)  کىچکتر  -زبرگتر                                     D ) مساوی -کىچکتر  
 
 می باشد. مقیاش نقشو کدام است؟ 6/4و روی نقشو  0044روی زمین  Eو  Dافطلو ی شهراهی ج( 
A )    6    

0444
                                                  B )   0    

74
                                             C )   0    

744
                                    D )   0    

7444
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 جااهی خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 3
 عبارت را رد می کند ، مثال .......... می گىییم.هب مثالی هک ردستی یک الف( 

 می شىد: ..... yمی شىد: ..... و مقدار  xمتشاهب باشند؛ مقدار   y0 و 8،  06و دیگری دارای اضالع هب رتتیب  9و   x+0، 00ب( ارگ دو مثلث یکی دارای اضالع   
 ربارب باشند ، ................ نظیر آنها نیس با  هم رباربند. ورترد یک داریه ارگ  دو ج( 
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 هم نهشت اند؟ OBSو  OASرب داریه مماش اند. رچا مثلث اهی  SBو  SAرمزک داریه است و  Oرد شکل مقابل  4

 
 

 
1 
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 مقعر یا محدب بىدن شکل اهی زری را تعیین کنید. 5
                                           ...........                                                                               ...........                                                  ........... 
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  )رسم شکل و اثبات( از دو رس آن هب یک افطلو است.نشان دهید ره نقطو روی عمىد منصف اپره خط  6
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    0    مقیاش نقشو ای  7

04444
کان روی زمین      است؟ چند سانتی مترمتر باشد، افطلو ی آنها روی نقشو  844می باشد. ارگ افطلو ی دو م
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  متشاهب اند؟مثلث اهی زری رچا  8
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   3   دیگری رسم کنید هک نسبت تشاهب آنها با تىهج هب شکل داده شده ، شکل  9

0
 باشد. چند حالت بىجىد می آید؟ 
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 با هم رباربند. 0 و   0 رد شکل زری اثبت کنید زاوهی اهی متقابل هب رأش  10
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 نمره:                                                                                                             و تمام دلت از غصو ی دنیا خالی                            آسمانت آبی                               ججا سستی ، با ره
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